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Søllerød - Set og sket i 100 år

At dykke ned i Søllerød’s historie i de sidste 100 år 
har v æret en spændende rejse for os, der har lavet 
disse plancher. Meget er kommet med, og endnu 

mere er udeladt.

Vi kunne have haft en planche med Søllerød Kirke, som er 
den meste markante bygning i området. Men vi valgte den 
fra, fordi den er beskrevet så fint af andre før os.

Vi kunne også have fortalt meget mere om de tre magtfulde 
mænd, som dominerede området i en lang årrække.

Lad der dog her blive plads til historien om fliserne:

På et tidspunkt fandt mange, at fortovene var noget mudrede 
at gå på. Udover fodgængerne var der jo en del heste i områ-
det.

Lauritz Knudsen tilbød så at betale for fliselægningen, men 
den skulle så være på fortovet modsat han egen ejendom 
”Arnen”, da han ikke selv ønskede at have fliser. Det ville ikke 
være godt for hestene!

Det gik fint, indtil man kom hen til Søllerød Slot. Her med-
delte Tvermoes, at han sandelig ikke skulle have flisefortov, 
så ud for slottet flyttede flisebelægningen derfor over på den 
anden side.

Og sådan har det været lige siden!

Vi burde også have skrevet om ejendommene omkring den 
nuværende Skodsborgvej. Også her er en vigtig del af Sølle-
rød historie. F.eks. boede dagbladets Politiken’s grundlægger, 
finansminister Edvard Brandes i dette område.

Vi kunne også have skrevet om Kong Christian X’s tilknyt-
ning til området, og om Kronprins Frederik’s og Arveprins 
Knud’s meritter sammen med de unge på Carlsminde.

Vi kunne også have skrevet om Søllerød som filmkulisse gen-
nem tiderne. Direktørvillaen i ”Krøniken”, som var villaen på 
hjørnet af Søllerødvej og Attemosevej, hvor dog terrassen på 
Carlsminde blev brugt, når familien var samlet i haven.

Vi kunne også have skrevet om Søllerøds skoler, startende 
med Prinsesseskolen for enden af hulvejen bag kirken, skole-
bygningen mellem Mothsgården og Kirkegården og udflyt-
ningen til den moderne Øverød Skole, som i dag er ombyg-
get til lejligheder.

Også kroen kunne have fortjent en planche, for ikke at tale 
om landmandslivet i Søllerød.

Derfor kan du på denne side finde noget af det, der ikke blev 
plads til at give en dybere behandling.

Hele denne udstilling var ikke blevet til noget uden stor 
hjælp fra Søllerød museum og Rudersdal Historiske Arkiv, 
som vi skylder en stor tak.

Til venstre ses et foto 
ved Indvielsen af Søl-
lerød Vandrerhjem på 
Mothsvej 52. 
Foto fra 1933. (Histo-
risk Arkiv for Ruders-
dal Kommune)
Øverst kan man se 
huset i 2010, hvor det 
for længst er blevet en 
privat bolig.

Søllerød kirke og præstegård. 
Udført ca. 1910 af Edmund 
Fischer.

Søllerød Vandtårn under opførelse. Vandtårnet blev opført 1906-07. 
(Historisk Arkiv for Rudersdal Kommune)

Kroejer Henrichsen 
Søllerød Kro henter 
vand med heste-
vogn ved Søllerød 
Sø. Foto fra 1905. 
(Historisk Arkiv for 
Rudersdal Kom-
mune)

Ved Søllerød Kro. 
Udført 1902 af 
Sigvard Hansen 
(1859-1938)

Vaskehallen på Vaskeriet Sødal på Søbakkevej. I front ses Chri-
stian Christoffersen, til venstre vaskemester Bjarne petersen og 
i midten vaskemester Laust Henriksen.

Piger danser foran Søllerød Præstegård. Foto fra 
1896. (Historisk Arkiv for Rudersdal Kommune)

Søllerød Skole afholder gym-
nastiktime, 1895. I Foto taget 
af Axel Grandjean, der som 
sommergæst og dygtig fotograf 
dokumenterede livet i Søllerød 
i 1800-tallets slutning. (Grand-
jean / Historisk Arkiv for Ru-
dersdal Kommune)

Søllerød Sanatorium på Søllerødvej 8-10 i 1930. (Historisk 
Arkiv for Rudersdal Kommune)

Søllerød Skole, ca. 1890. (Historisk 
Arkiv for Rudersdal Kommune)

Søbakkehuset, prinsesseskolen på Søbakkevej

Æblegården, Søllerødvej 
11, set fra haven mod syd-
vest. 1912. (Historisk Arkiv 
for Rudersdal Kommune)

Søllerød nye vandtårn i Kirkeskoven, Søllerødvej 57 C. Foto taget i 
1980. (Per Guldmann / Historisk Arkiv for Rudersdal Kommune)

Luftfoto af Søllerød bymidte med Søllerød Kirke, Søllerød Kro og 
Søllerød Slot. Foto taget ca. 1927. (Flyvekorpset, Flyvekaptajn Her-
schend / Historisk Arkiv for Rudersdal Kommune)

Præst ved Søllerød Kirke S. 
G. G. Sparsø med konfir-
mandhold foran præstegår-
den. Foto taget i 1946. (El-
lemo / Historisk Arkiv for 
Rudersdal Kommune)

Fogedgården fra gammelt 
stik fra begyndelsen af 
den 19. århundrede.

Fotografi fra samme vin-
kel i 2010.

En række billeder, som illustrerer hvor landligt, der var i 
Søllerød for 100 år siden. Billederne er fra Søllerødgård 
og Attemosegård.


